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2011.gada 13. augustā
Ķemeri
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O r i e n t ē š a n ā s
s p ē l e s
„Ķemermiestiņa Mazā Anniņas LIELĀ BALVA ‘2011”
(Latvijas Taku-O ranga’2011, Latvijas Paralimpiskā kausa‘2011 ieskaites sacensības un tradicionālo „Ķemeru svētki‘2011” papildus pasākums)
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Mērķis un uzdevumi
- Popularizēt Taku Orientēšanās (turpmāk „Taku-O”) un Orientēšanās velobraucienu (turpmāk „Velo-O”), kā vienu
no vislabākajiem aktīvās atpūtas veidiem;
- Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām;
- Noskaidrot, individuāli spēcīgāko orientieristus dažādās orientēšanās sporta disciplīnās:
1) Precīzās Orientēšanās divcīņā (Taku-O + TempO);
2) Veloorientēšanās divcīņā (Velo-O klasiskā distance + Precīzā Orientēšanās TempO)
- Noskaidrot, spēcīgāko Paralimpisko komandu Precīzās Orientēšanās divcīņā (Taku-O + TempO);
- Papildināt tradicionālo Ķemeru svētku programmu;
- Iepazīstināt orientēšanās sacensību dalībniekus, trenerus, līdzjutējus un jebkuru jūrmalnieku un pilsētas viesi ar
Ķemeru kūrorta kultūrvēsturiskajām vērtībām

Laiks un vieta
Sacensības notiks 2011. gada 13. augustā, Ķemeros.
Sacensību centrs Ķemeru jaunajā parkā, Veselības ielas Dienvidu gala rajonā.

Rīkotāji un vadība
Sacensības rīko Biedrība OK „Liedags”, sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļu, biedrībām „Taciņa” un
OSKB „Leonardo” u.c. sacensību labvēļiem.
Sacensības vada LOF Taku-O komisijas apstiprinātā tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis:
Jānis Bergs (OK „Liedags”)
e-pasts: orient@navigator.lv
Galvenais sekretārs:
Varis Bunga (OK „Liedags”)
e-pasts: bvaris@tvnet.lv
Galv. sekretāra asistents:
Atis Rukšāns (B-ba „Taciņa”)
e-pasts: atis.ruksans@inbox.lv
Sacensību inspektors:
Māris Kalējs (Orient.lv)
e-pasts: maris@orient.lv
Komendants:
Pēteris Pirtnieks (OSKB „Leonardo”) e-pasts: TakuABC@inbox.lv

Programma
Precīzās orientēšanās divcīņa: - Taku-O distance + TempO;
Velo-O divcīņa: - Velo-O brauciens klasiskajā izvēles distancē + precīzā orientēšanās TempO.
Līdz pl 1030
dalībnieku ierašanās, reģistrācija un informācija;
00
00
No pl 11 līdz pl 13
strādās starta brigāde.
Starta kārtība:
Taku-O Paralimpiskās grupas dalībnieki startē pēc protokola ar intervālu 1 vai 2 minūtes (tiks paziņots atsevišķi).
Taku-O atklātās grupas un Velo-O dalībnieki, katrs brīvi izvēlas savu starta minūti.
Pēc veiktās Taku-O un Velo-O distances, visi dalībnieki startē Precīzās orientēšanās sacensību TempO sektorā.
Pēc visu orientēšanās disciplīnu finiša, katram dalībniekam tiks izsniegta īpaša Ķemeru karte, kurā būs parādītas vietas
ar izziņu punktiem. Dalībnieks pēc paša brīvas izvēles veic šo izziņu punktu apmeklējumu un tur iegūst dažādu
informāciju par Ķemeru kūrvietas kultūrvēsturiskajām vērtībām.
Ap pl 1700
Apbalvošana

Dalībnieku grupas un distances
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu fizisko sagatavotību, par savu veselības stāvokli un drošību distancē.
Taku-O disciplīnā:
Dalībnieki netiek klasificēti pēc vecuma un dzimuma. Visi dalībnieki, neatkarīgi no grupas veic vienu distanci.
Paralimpiskās grupas – ar jebkuru invaliditāti, arī ārēji neredzamām pazīmēm, kuri pārvietojas ar fizisku piepūli vai
lietojot palīglīdzekļus (braucamkrēslus, kruķus, spieķi, pavadītāja rokas atbalstu utt).
PE – lietpratēji u.c. valstu dalībnieki;
PB – iesācēji tikai no Latvijas klubiem (kolektīviem);
Atklātās grupas – jebkurš dalībnieks, kurš neatbilst paralimpiskajai grupai.
AE – lietpratēji u.c. valstu dalībnieki;
AB - iesācēji tikai no Latvijas klubiem (kolektīviem);

3

Velo-O disciplīnā:
Katrs dalībnieks brīvi izvēlas sev veicamo distanci un atbilstošo grupu, vadoties pēc paša fiziskās sagatavotības un orientēšanās prasmes.
Piezīmes

Grupa
Dāmas

Kungi

S12

V12

S14-18

Distances

Aptuvenais distanču garums pēc
optimālā ceļu izvēles varianta
(km)

Bērni 1999. g.dzim. un jaunāki

Īsā

5 – 6 km

V14-18

Jaunieši 1993. – 1998, g.dzim.

Īsā

5 – 6 km

SA

VA

Bez vecuma ierobežojuma
garās distances cienītāji

Garā

15 – 20 km

SB

VB

Īsā

5 – 6 km

Bez vecuma ierobežojuma
īsās distances cienītāji

Vērtēšana
Velo-O dalībnieka rezultātu vērtēs pēc pastāvošajiem Latvijas Velo-O sacensību noteikumiem
http://www.lof.lv/lejupielade/Velo_o_noteikumi_15jun2004.pdf
Taku-O dalībnieka rezultātu vērtēs pēc pastāvošajiem Latvijas Taku-O sacensību noteikumiem
http://www.lof.lv/lejupielade/Taku_o_noteikumi_5dec2009.pdf
Precīzās orientēšanās sacensību TempO dalībnieka rezultātu vērtēs pēc pagaidu sacensību noteikumiem, kuri būs precīzāk
aprakstīti biļetenā Nr 2 un izlikti uz informācijas stenda sacensību dienā.

Uz orientēšanās spēļu „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2011” balvām pretendē tikai:
- Precīzās orientēšanās divcīņas dalībnieki (Taku-O + TempO),
- Velo-O divcīņas dalībnieki (Velo-O brauciens + TempO)
Abos orientēšanās divcīņas veidos, rezultātus noteiks pēc mazākās punktu summas, atsevišķā O-disciplīnā vērtējot
par 1.vietu – 1 punkts, par 2.vietu – 2 punkti, par 3.vietu – 3 punkti u.t.t. Vienādu punktu skaita gadījumā,
augstāku vietu piešķir tam dalībniekam, kuram TempO sacensību sektorā ir mazākā sekunžu summa.
No viena kluba (kolektīva) ne mazāk, kā divi Paralimpiskie dalībnieki veido komandu. Paralimpiskās komandas rezultātu
vērtēs summējot divu labāko Paralimpiskās grupas dalībnieku rezultātus.

Latvijas Taku-O ranga’2011, Latvijas Paralimpiskā kausa‘2011ieskaitē tiks vērtēti tikai Taku-O distancē iegūtie punkti.

Apbalvošana
Katrā orientēšanās divcīņas disciplīnā (Taku-O+TempO un atsevišķi Velo-O+TempO), katrā grupā atsevišķi
apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus.
Ķemeru kultūrvēsturisko vērtību punktos, katrs apmeklētājs saņems piemiņas veltes.
Pieteikumi un finanses
Iepriekšējie pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, klubu (kolektīvu), orientēšanās disciplīnu (Taku-O vai Velo-O),
un atbilstošo grupu (skat. augstāk sadaļā „Dalībnieku grupas un distances”) iesūtāmi līdz 2011.gada 7. augustam
- pa e-pastu: orient@navigator.lv
- telefoniski, zvanot uz Nr 29928638.
Dalības maksa:
1993. g.dzim un vecāki - 3 LVL;
1994. g.dzim un jaunāki - 1 LVL
Bez maksas:
Ķemeros dzīvojošajiem un strādājošajiem, Ķemeru vidusskolas skolēniem, Ķemeru nacionālā parka darbiniekiem un
viņu ģimenes locekļiem .

Cita informācija
Biļetenā Nr 2 tiks sniegta detalizēta informācija par katru orientēšanās disciplīnu atsevišķi un to galvenajiem
pamatprincipiem, kuri ir saistoši katram dalībniekam;
Biļetenā Nr 2 būs arī precīza informācija par distanču garumiem u.c. ar sacensībām saistītā informācija.
Biļetens Nr 2 tiks izsūtīts pa e-pastu pēc pieteikumu saņemšanas, kā arī sacensību dienā izlikts uz informācijas stenda.

Veiksmīgi noorientēties Ķemermiestiņā!!!

4

